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Για την προμήθεια του είδους 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία:  04-8-2016
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 11:00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Γραφείο Προμηθειών –Ε.Ο. Πύργου – 
Πατρών, Περιοχή Συντριάδα – Τ.Κ. 27131 – 
Πύργος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33194220-4 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 69.659,82€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ 
Β 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός  πέντε  (5)   ημερών  από  την 
ημερομηνία  διαβίβασης  σχετικής 
παραγγελίας του Γ. Ν. Πύργου.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του 
Νοσοκομείου 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του 
Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 
του Ν. 2198/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΥΡΓΟΥ

21– 07- 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 21– 07- 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 21– 07- 2016
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1.  Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-
2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.4.  Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 
των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
1.5.  Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
1.6.  Του Ν.  2198/1994 (Φ.Ε.Κ.  43/α/22-3-94) άρθρο 24 «  Αύξηση αποδοχών 
Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.7.  Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.8.  Του  Ν.  2286/95  (Φ.Ε.Κ.  19/Α/95)  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και 
Ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  2323  /  95 
(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 
1.9.  Του  Ν.  2690/99  κυρώσεις  του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και  άλλες 
διατάξεις. 
1.10.  Του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»,  (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007).  [αφορά  διαγωνισμούς  προμηθειών  με  προϋπολογισμό  κάτω 
των κοινοτικών κατωφλίων] 
1.12 Του  Ν.  3918/2-3-2011  «Διαρθρωτικές  αλλαγές στο  σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις».

1.19.Το  υπ.αριθμ  ΦΕΚ  Β’  1716/17-8-2015  «Καθορισμός  ημερησίων  και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και 
εβδομαδιαίων  τοπικών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών  εντός  των  νομών 
Αττικής  και  Θεσσαλονίκης)  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»).
1. 20.Της  με  αριθ.  ΔΥ7/2480/94  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  «Περί 
Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).
1.22.  Του άρθρο 14 παραγρ. 7 περί Παρατηρητηρίου Τιμών,του Ν. 4368/2016 
(Φ.Ε.Κ  Α’  21/2016)  άρθρο 98 σχετικά με  τις  τροποποιήσεις  στο νομοθετικό 
πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Τιμών.
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 1.24. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης 
και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
  1.25. Τις διατάξεις του άρθ. 37 του Ν. 4320/2015 (Α' 29).
  1.26.Του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  A  74-26.03.2014)  Διοικητικές  Απλουστεύσεις 
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του 
Δημοσίου  Τομέα  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ.  318/1992  (Α'  161)  και 
λοιπές ρυθμίσεις.
 1.27.Την με αριθμ.  πρωτ.  Π1/542/ 4/3/  2014 (ΑΔΑ:  ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με 
θέμα 
«Ενημέρωση  για  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)»
   1.28.Το  με  αριθμ.  πρωτ.4802/30-09-2014  έγγραφο  της  Ε.Π.Υ.  με  θέμα  : 
«Οδηγίες  για  την  άμεση  χρήσης  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ) από 01-10-2014».

             1.29.Τον Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α). 

2. Τις αποφάσεις: 
2.1. Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες».  [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000  
ευρώ] 
2.2.  Το υπ.αριθμ ΦΕΚ Β’ 1716/17-8-2015 «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων 
τοπικών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών  εντός  των  νομών  Αττικής  και 
Θεσσαλονίκης)  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των 
φορέων του Δημοσίου»).
2.3.  Την με αριθ.  ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί  Εναρμόνισης της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90  του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  αφορά  στα  Ενεργά  Εμφυτεύσιμα  Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94). 
2.4.  Την με αριθ.  ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί  Εναρμόνισης της 
Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  την  Οδηγία  93/42/ΕΟΚ/14-6-93  του  Συμβουλίου  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-
94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94). 
2.5  Την  υπ΄αριθ.  5804/04-12-2014 (ΦΕΚ  3261/04-12-2014)  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ  390/Β/19-12-
2014) των Υπουργών Οικονομικών-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης 
του ΠΠΥΦΥ 2014. 
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2.6 Την υπ’ αριθ. 6484/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) περί ορισμού φορέων 
διενέργειας  για  την  υλοποίηση  του  ΠΠΥΦΥ  έτους  2014-πιστώσεις  2015  και 
εξουσιοδότησης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 
διαγωνισμών και παράτασης του ΠΠΥΥ 2010, 2011 και 2013.
2.7 Την  υπ’  αριθ.  254/06-02-2015  Απόφαση  του  Διοικητή  της  6ης Υ.Π.Ε.  για  τη 
χορήγηση εξουσιοδότησης και  ορισμού φορέων  εκτέλεσης  για  τη  διενέργεια  των 
διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ 2014-πιστώσεις 2015 για 
τους φορεία αρμοδιότητας της 6ης Υ.Π.Ε.
2.8Την  υπ’  αριθ.  10η/20-03-2015  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Γενικού 
Νοσοκομείου  Ηλείας  περί  έγκρισης  διενέργειας  διαγωνισμών  του  ΠΠΥΦΥ  2014-
πιστώσεις 2015.
2.9.Η υπ’ αρ. 65/2015 Απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ
2.10.Την υπ’ αρ. 3512/14-9-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο
2.11.Την υπ’ αριθ. 4979/15-12-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ 
2.12.Την υπ’ αριθ. 883/15-02-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ
2.13.Την υπ’ αριθ.     1349 /3-03-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ
2.14.Την υπ’ αριθ.  2965 /25 -05-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ
2.15.Την  υπ’  αριθμ.  85η/9-01-2012  Απόφαση  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας 
«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών».  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές 
για  την  προμήθεια  του  είδους   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες του   Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στα συνημμένα  ΜΕΡΗ Α & Β και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας και τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία 14 ημερών.
 3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Γενικό 

Νοσοκομείο 
Ηλείας 

-Νοσηλευτική 

3-8-2016
Ώρα 14:00μ.μ 

 Γενικό 
Νοσοκομείο 

Ηλείας 
-Νοσηλευτική 

4-8-2016
ΩΡΑ: 11:00π.μ.
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Μονάδα Πύργου / 
Γραφείο 

Προμηθειών / 
Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών / Περιοχή 
Συντριάδα / Τ.Κ. 
27100 / Πύργος

Μονάδα Πύργου / 
Γραφείο 

Προμηθειών / 
Ε.Ο. Πύργου – 

Πατρών / Περιοχή 
Συντριάδα/ Τ.Κ. 
27100 / Πύργος

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στην παρούσα. 

5.  Κατά  τα  λοιπά  ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  τμήματα  που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» .

                                                          
                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ      ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

                                            Α/Α

 

                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού είναι  η  προμήθεια  του  είδους,   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ » κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10η/20-03-2015 Συνεδρίασης του 
Δ.Σ.  του Γ.  Ν.  Πύργου. Η αναλυτική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών 
παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας.

1.2 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του είδους,  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ» ανέρχεται  στο  ποσό  των  εξήντα  εννέα  χιλιάδων  και 
εξακόσιων πενήντα εννέα ευρώ και  ογδόντα δύο λεπτών  (  €  #69.659,82# ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, της 6ης  Υγειονομικής 
Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό και θα υπογράψει με 
τους  προμηθευτές  τις  συμβάσεις  για  την  προμήθεια  των  ειδών  αυτών, 
διάρκειας ενός έτους.

Διεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27131, Πύργος
Τηλέφωνο : 26210-82784
Φαξ : 26210-82378
Αρμόδιος υπάλληλος : Κοντομάρη Φωτεινή, Κερερέ Μαλβίνα
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι  πρέπει  να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 03-08-2016, ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα  14:00  μ.μ. στην  έδρα  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Ηλείας  , 
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, Συντριάδα, Τ.Κ.  27 100 Πύργος, στο Γραφείο 
Προμηθειών.
Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία και 
ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
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2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.     4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  όπως   
εκάστοτε  ισχύει,  ,  στην  οποία  να  δηλώνεται  ότι  δεν  υπάρχουν  νομικοί 
περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή 
αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. 
του  Δημόσιου τομέα,  ή  αποκλειστεί  από  διαγωνισμούς για  υπηρεσίες  ή 
προμήθειες  του  Ελληνικού  Δημοσίου  με  απόφαση  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης  ή  άλλων  Υπουργείων,  ότι  δεν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό 
παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
ότι  είναι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  τους 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο 
Τομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

2. Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.     4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986,  όπως   
εκάστοτε ισχύει, , στην οποία:

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με 
την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  (ούτε  και  για  
(α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του  Συμβουλίου,  (γ).  απάτη,  κατά  την  έννοια  του 
άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας,

- δεν  τελούν  σε  κατάσταση  πτώχευσης,  ούτε  και  σε  διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης,
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- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής) και  ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά 
τους,

-  δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  κ.ν.  2190/1920,  όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990  όπως 
εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για 
αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών 

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι  ενδιαφερόμενοι 
υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την 
ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  ιδιωτικό  ταχυδρομείο  (courier)  στην 
έδρα  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πύργου.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να 
υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών.
Δεν  θα  ληφθούν  υπόψη  προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  από 
καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα είτε  ταχυδρομήθηκαν  έγκαιρα,  αλλά  δεν 
έφθασαν στο Νοσοκομείο έγκαιρα. 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου ουδεμία ευθύνη 
φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο 
των φακέλων που τη συνοδεύουν.

3.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Οι  προσφορές  κατατίθενται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μέσα  σε  ενιαίο 
σφραγισμένο  φάκελο,  που  πρέπει  να  περιλαμβάνει  όλα  όσα  καθορίζονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 
Ο ενιαίας σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ       15743/21-07-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04-08-2016

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο 
του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 
Οι  προσφορές  θα  υποβληθούν  στην  Ελληνική  γλώσσα,  με  εξαίρεση  τα 
συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην 
Αγγλική  γλώσσα.  Όλα  τα  έγγραφα  που  κατατίθενται  πρέπει  να  είναι 
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα. 

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 
οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία καθώς και  το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή 
CD) και ειδικότερα τα εξής:

1. ΚΛΕΙΣΤΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  με  την  ένδειξη  ζητούμενα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

2. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά 
στοιχεία  της  προσφοράς.  Τοποθετείται  σε  δύο  αντίγραφα  το  σύνολο  των 
κατατιθέμενων  εγγράφων,  εκ  των  οποίων  το  ένα  πρωτότυπο  ή  νομίμως 
επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 
κεφάλαιο  και  παράγραφο)  τόσο  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους 
λοιπούς  όρους  της  διακήρυξης  όσο  και  τα  συνυποβαλλόμενα  prospectus 
(τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται 
αντικειμενική αξιολόγηση.
Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD με 
την  τεχνική  προσφορά  η  οποία  θα  περιέχει  τα  στοιχεία  της  προσφοράς, 
κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθορά της.
Τα κατατιθέμενα  prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι 
πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα  αντίγραφα  (όχι  απλά  φωτοαντίγραφα)  του 
μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του 
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κατασκευαστή στο διαδίκτυο,  η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων 
πρέπει  να  δηλώνεται  στην  προσφορά  ή  να  προκύπτει  σαφώς  από  τα 
υποβληθέντα στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο με τρόπο σύμφωνο 
προς  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.π.ΟΙΚ.130648/30-08-2009  (ΦΕΚ 
Β2198/2.10.2009), Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 
Η  προσφορά  των  ειδών  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  Πιστοποιητικό 
σήμανσης    CE  ,  σύμφωνα  με  την  Οδηγία  93/42/ΕΟΚ  (και  όπως  αυτή   
τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2007/47/ΕΚ-5.9.2007),  με  τον  αριθμό 
αναγνώρισης  του  εμπλεκόμενου  Κοινοποιημένου  Οργανισμού,  καθώς  και 
από Πιστοποιητικό   ISO   του εργοστασίου κατασκευής.  
Οι  εταιρείες  διακίνησης θα πρέπει  να εφαρμόζουν  πιστοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης  ποιότητας  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  ΔΥ8δ/Γ.Π.  οικ.  /  1348  (ΦΕΚ 
32/Β/16.01.2004) απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος,  εφόσον  κατασκευάζει  ο  ίδιος  το 
τελικό προϊόν,  με  την οποία θα αναφέρει  την  επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία  θα  κατασκευάζει  το  προσφερόμενο  προϊόν,  καθώς  και  τον  τόπο 
εγκατάστασής  της.  Όταν  ο  προσφέρων  δεν  θα  κατασκευάσει  ο  ίδιος  το 
τελικό προϊόν,  σε δική του επιχειρηματική μονάδα,  οφείλει  να δηλώσει  την 
επιχειρηματική  μονάδα,  στην  οποία  θα  κατασκευαστεί  το  προσφερόμενο 
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να  δηλώνει  υπεύθυνα  προς  τον  φορέα  ότι  η  κατασκευή  του  τελικού 
προϊόντος  θα  γίνει από  την  επιχείρηση  στην  οποία  ανήκει  ή  η  οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος. 
Με  την  τεχνική  προσφορά  κατατίθενται  και  τα  αντίστοιχα  δείγματα 
(τουλάχιστον δύο) για κάθε προσφερόμενο είδος. Σε κάθε δείγμα πρέπει  να 
υπάρχει ετικέτα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η επωνυμία της εταιρείας 
και  ο  κωδικός  του  είδους  όπως  αναφέρεται  στην  προκήρυξη  στον  οποίο 
αντιστοιχεί το δείγμα. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του  μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά 
συσκευάζονται  ιδιαίτερα και  ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  θα  συνοδεύεται  από  φύλλο  συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Προσφερόμενες υπηρεσίες/είδη : όπως αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας. 
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Οι Πίνακες συμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

α) Πίνακες συμμόρφωσης
Οι  πίνακες  συμμόρφωσης  της  Πρόσκλησης  πρέπει  να  υποβληθούν  με  την  τεχνική 
προσφορά,  συμπληρωμένοι   σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις 
οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
1.   Στη   Στήλη   «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,   περιγράφονται   αναλυτικά   οι 
αντίστοιχοι  τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 
αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από 
την προσφορά ή ένα  αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την   ποσότητα του αντίστοιχου 
χαρακτηριστικού στην προσφορά.  Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη 
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την  υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της 
τεχνικής  προσφοράς, η   οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των  υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή  αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου  Αναδόχου   τεκμηριώνουν   τα 
στοιχεία   των   Πινάκων   Συμμόρφωσης.   Στην   αρχή   της   ενότητας καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.
4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 
πρέπει  να είναι κατά το   δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
Παράγραφος 4, κ.λ.π.).  Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή   στην αναφορά θα 
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία  και  θα  σημειωθεί  η  αντίστοιχη 
παράγραφος   του   Πίνακα   Συμμόρφωσης,   στην   οποία  καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

β) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι 
οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

3. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με  την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται  η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και  θα περιέχει  τα 
οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  το 
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προς προμήθεια είδη 
και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 3.3.  Όλες οι ποσότητες των ειδών του διαγωνισμού έχουν 
δοθεί  σε τεμάχια και  η τιμή προσφοράς των προς προμήθεια αυτών ειδών 
πρέπει  να  δίνεται  ανά  μονάδα (ανά  τεμάχιο).  Στο  φάκελο  της  οικονομικής 
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προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή  CD με την οικονομική προσφορά, 
κατάλληλα συσκευασμένη προς αποφυγή φθοράς της. 
Στις περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών 
της  Ε.Π.Υ.,  οι  προσφερόμενες  τιμές  δεν  θα  υπερβαίνουν  τις  αντίστοιχες 
ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. 
Σε  περίπτωση  που  τα  προσφερόμενα  είδη  δεν  περιλαμβάνονται  στο 
παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.,  οι  υποψήφιοι  θα πρέπει  να το δηλώνουν 
στην προσφορά τους. 
Να  αναγράφεται  υποχρεωτικά  ο  κωδικός  των  υλικών  που 
συμπεριλαμβάνονται  στο  παρατηρητήριο  τιμών,  καθώς  και  τιμή  του 
παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.
Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους 
απορρίπτονται.

3.3 Ισχύς των Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 
180 ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους.  Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 
από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου πριν από τη 
λήξη της, για διάστημα 180 ημερών. 

4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών

4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης

4.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις  04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  και ώρα  11:00 π.μ. 
στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου.

4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η  αξιολόγηση  θα  γίνει  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  μεταξύ  των 
διαγωνιζόμενων  που  πληρούν  απαραίτητα  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που 
ορίζονται στο μέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη 
χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
-Έλεγχο και  αξιολόγηση των δικαιολογητικών και  των τεχνικών προσφορών 
των συμμετεχόντων.
-Αξιολόγηση  των  προσφορών  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  όσες 
προσφορές  δεν  έχουν  απορριφθεί  κατά  τον  έλεγχο  και  αξιολόγηση  των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.
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Η αξιολόγηση των προσφορών,  μπορεί  να πραγματοποιηθεί  ενιαία,  χωρίς 
διάκριση  σταδίων  /  φάσεων  (Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών,  Αξιολόγηση 
Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς).

4.2 Απόρριψη προσφορών

Προσφορές  που παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής,  ουσιώδεις 
αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές  της  διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν 
οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται 
αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των 
τεχνικών  προδιαγραφών  που  χαρακτηρίζονται  από  την  παρούσα  ως 
απαράβατοι  όροι  είναι  οπωσδήποτε  ουσιώδεις  και  συνεπάγονται  την 
απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά  με  χρόνο  παράδοσης  μεγαλύτερο  από  τον  προβλεπόμενο  θα 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  από  το 
ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι 
αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ηλείας -Νοσηλευτική  Μονάδα Πύργου επιφυλάσσεται 
του δικαιώματος να απορρίψει  ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται  ο 
διαγωνισμός,  προσφορά  διαγωνιζόμενου  ο  οποίος  αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος.

4.3  Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.

Κριτήριο  ανάθεσης  είναι  αυτό  της  χαμηλότερης  τιμής,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στην  παράγραφο 4.1  του παρόντος Κεφαλαίου.  Η κατακύρωση 
γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ  Νοσηλευτική 
Μονάδα Πύργου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις 
των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τα  όσα 
προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007.
Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ηλείας  -Νοσηλευτική  Μονάδα  Πύργου  διατηρεί  το 
δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο 
της  διαδικασίας,  ιδίως  για  (i)  παράτυπη  διεξαγωγή,  εφόσον  από  την 
παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, 
(iii)  εάν  ο  ανταγωνισμός  υπήρξε  ανεπαρκής  ή  εάν  υπάρχουν  σοβαρές 
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ενδείξεις  ότι  έγινε  συνεννόηση  των  διαγωνιζόμενων  προς  αποφυγή 
πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση 
με τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, 
οι  συμμετέχοντες  σ’  αυτόν  δεν  θα  έχουν  δικαίωμα  αποζημίωσης  για 
οποιοδήποτε λόγο.

5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις

Μεταξύ  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πύργου  και  των  προμηθευτών  θα 
υπογραφούν συμβάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 
5 της διακήρυξης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση 
τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στη  διακήρυξη  και  την  προσφορά  του 
προμηθευτή,  θα διέπεται  από το ελληνικό Δίκαιο και  δεν  μπορεί  να περιέχει 
όρους  αντίθετους  προς  το  περιεχόμενο  της  παρούσας.  Το  κείμενο  της 
σύμβασης  θα  κατισχύει  των  παραρτημάτων  της  εκτός  προφανών  ή 
πασίδηλων παραδρομών. 
Οι  συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για ένα (1)  έτος από την 
υπογραφή τους. Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον 
τα  είδη  χορηγηθούν από  Δημόσια Υπηρεσία  ή  για  τα  είδη  αυτά  υπογραφεί 
σύμβαση από το Υπουργείο Υγείας βάσει του Ν. 3580/07. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει  μέσα  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημερομηνία 
ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης,  για  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.
Αν  περάσει  η  προθεσμία  των  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών,  που  ορίζεται 
παραπάνω,  χωρίς  ο  ανάδοχος να έχει  παρουσιαστεί  για να υπογράψει  τη 
σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός 
του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική 
ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική 
Μονάδα Πύργου αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη 
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του 
έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του 
Οργανισμού.

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας –Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου
σελ. 15

ΑΔΑ: 6Ι0Κ46907Ε-36Φ



 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

5.2  Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η  πληρωμή  θα  γίνει  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις  καθώς και 
κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες 
υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή,  μετά  την  οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης. 
Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την 
αναθέτουσα  αρχή  εξήντα  (60)  ημέρες  μετά  την  υποβολή  του  τιμολογίου 
πώλησης  από  αυτόν,  η  αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης),  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο  Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της  Ελληνικής  Νομοθεσίας στην 
οδηγία  2011/7/ΕΕ  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 107/9-5-
2013), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης 
δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του  πρωτοκόλλου 
οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  και  σύμφωνα  με  το  Ν. 
4152/2013   (ΦΕΚ  Α  107/9-5-2013),  περί  διοικητικής  επίλυσης  φορολογικών 
διαφορών.
Τον  ανάδοχο   βαρύνουν  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις  που  ισχύουν  η  θα 
επιβληθούν, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης τούτων στον 
τόπο προορισμού των και  κάθε δαπάνη απαιτούμενη για ολοκλήρωση της 
προμήθειάς  τους  πλην  του  αναλογούντα  Φ.Π.Α.  ο  οποίος  βαρύνει  το 
Νοσοκομείο. 

5.3  Ένδικα -  Μέσα 
Κατά  της  Προκήρυξης,  της  συμμετοχής  Υποψηφίου  στο  Διαγωνισμό  και  της 
νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να 
ασκηθεί  ένσταση  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα 
οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του π.δ. 118/2007. 
Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012(αφορά 
διαγωνισμούς  που  εμπίπτουν  στους  προϋπολογισμούς  που  ορίζονται  στους 
αναφερόμενους Νόμους)
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 
του  π.δ.  118/2007  απαιτείται  να  προσκομίζεται  μαζί  με  την  ένσταση  παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. 14.4 Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % 
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επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Υπηρεσίας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 €.

5.4 Διαδικασία παραλαβής

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  με  έξοδα και  ευθύνη του Προμηθευτή στο 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παράδοση στο Νοσοκομείο των 
προς  προμήθεια  ειδών  θα  γίνεται  τμηματικά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της 
Υπηρεσίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας. 
Σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  παράδοσης  των  ειδών  θα  επιβληθούν  στον 
Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται  από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου.

Ο προμηθευτής θα στείλει ή θα φέρει τα είδη καλά συσκευασμένα, με δική του 
μέριμνα, ευθύνη και έξοδα μεταφοράς, στην προθεσμία παράδοσης και μέσα 
στις  αποθήκες  του  Ιδρύματος,  η  δε  δαπάνη  εκφορτωτικών  βαρύνει  εξ 
ολοκλήρου τον ίδιο.

5.5Υποχρεώσεις αναδόχου

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του 
προμηθευτή  που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  μεταξύ 
αυτού  και  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πύργου  σε  τρίτους  χωρίς  την 
προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  του  Νοσοκομείου.  Κατ’  εξαίρεση  των 
προαναφερόμενων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις 
σχετικές  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα,  οποιεσδήποτε  από  τις  δικαιούμενες 
πληρωμές  του  από  την  παρούσα  σύμβαση,  σε  Τραπεζικά  Ιδρύματα  της 
επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο.

5.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο  προμηθευτής  και  το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ηλείας  -Νοσηλευτική  Μονάδα 
Πύργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. 
Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πύργου εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό.
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Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και 
τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, 
αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία 
και  με  όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει  τέτοια συμφωνία,  η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει  στα ελληνικά δικαστήρια 
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ακολουθεί  παράρτημα  με  τα  προς  προμήθεια  είδη  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές τους που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

                                 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                               ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

                                            Α/Α

                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (33194220-4)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY 69.659,82 € ΣΥΜΠ. 
ΦΠΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ

Γενικά χαρακτηριστικά ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Φίλτρα  λευκαφαίρεσης  παραγώγων  αίματος  προς  μετάγγιση,  από  πολυεστέρα  ή  οξική 
κυτταρίνη,  4ης  γενιάς,  με  τεκμηριωμένη  ικανότητα  αφαίρεσης  5  log  λευκών,  ώστε  τα 
υπολειπόμενα  λευκά  να  είναι  <1Χ105.  Η  ανάκτηση  των  ερυθρών  πρέπει  να  είναι  >95%. 
Διάρκεια επεξεργασίας< από 40 min σε συνθήκες εργαστηρίου Αιμοδοσίας. Τα φίλτρα πρέπει  
να  είναι  απλά και  εύκολα στην  σύνδεση και  την  χρήση.  Κρίνεται  απαραίτητη η  κατάθεση 
επαρκούς  αριθμού  δειγμάτων  προκειμένου  να  υποβληθούν  σε  ποιοτικό  έλεγχο  από  το 
αρμόδιο τμήμα της Αιμοδοσίας. Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από συγκριτικές 
μελέτες  που  να  αποδεικνύουν  την  αποτελεσματικότητα  των  προσφερόμενων  φίλτρων, 
δημοσιευμένες  σε  διεθνή  περιοδικά  της  Αιμοδοσίας.  Η  αξιολόγηση  θα  περιλαμβάνει  την 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση και τον ποιοτικό έλεγχο της Αιμοδοσίας.

1

Εργαστηριακά  φίλτρα  λευκαφαίρεσης  Συμπυκνωμένων  Ερυθρών  Αιμοσφαιρίων  με 
συνοδό ασκό και υποδοχή σύνδεσης φυσιολογικού ορού για πλύσιμο της μονάδας. Τα 
φίλτρα  να  έχουν  υψηλότατο  επίπεδο  λευκαφαίρεσης,  να  είναι  αρνητικά  φορτισμένα, 
εύχρηστα, ο δε χρόνος φιλτραρίσματος να είναι <από 15 α. Τα φίλτρα θα αξιολογηθούν 
με  δοκιμές  στο  τμήμα  Αιμοδοσίας  αλλά  και  με  βάση  συγκριτικές  μελέτες  που  θα 
προσκομισθούν και θα είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά της Μεταγγισιοθεραπείας.

500

2

Φίλτρα λευκαφαίρεσης Συμπυκνωμένων Eρυθρών  παρά την κλίνην  (bed side) για μία 
μονάδα αίματος. Τα φίλτρα να έχουν υψηλότατο επίπεδο λευκαφαίρεσης, με υπολειπόμενα 
λευκά <1χ105,να είναι αρνητικά φορτισμένα, να προφυλάσσουν από μετάδοση cmv. Τα 
παραπάνω να τεκμηριώνονται με συγκριτικές μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά 
Μεταγγισιοθεραπείας (περιλαμβανόμενες στην προσφορά).Τα φίλτρα αυτά προορίζονται 
για  πολυμεταγγιζόμενους  αιματολογικούς  ασθενείς  ή  ασθενείς  με  Μεσογειακή  Αναιμία 
που  κάνουν  σοβαρές  πυρετικές   ή  αλλεργικές  αντιδράσεις  με  φίλτρα  κοινών 
προδιαγραφών.

1500

3 ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΩΣ 6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ 
ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ (BED SIDE)

Περιγραφή του Συστήματος:

Το  σύστημα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  λευκαφαίρεση  έως  6  μονάδων 
αιμοπεταλίων.  Ρύγχος  σύνδεσης  ικανού  μήκους  για  τον  ασκό  των 
αιμοπεταλίων, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων ξεχωριστό από το 
κυρίως φίλτρο, φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, έναν ενσωματωμένο 
ασκό  συλλογής  από   PVC  για  την  φύλαξη  των  λευκαφαιρεμένων 

400
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αιμοπεταλίων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
 Για την  άριστη διατήρηση των λευκαφαιρεμένων αιμοπεταλίων πρέπει  ο  ασκός 

συλλογής να είναι από ειδικό πλαστικό (PVC) υψηλής διαπερατότητας, με άριστες 
συγκολλήσεις, ιδανικό σχεδιασμό και  λεία εσωτερική επιφάνεια χωρίς γωνίες και 
περιττές απολήξεις του πλαστικού.

 Μετά τη  λευκαφαίρεση ο  αριθμός  των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να  είναι 
κάτω από 2Χ105 σύμφωνα με τα διεθνή standards. 

 Να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση αιμοπεταλίων.
 Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
 Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό ορό .
 Η  μεμβράνη  του  φίλτρου  να  είναι  από  πολυεστέρα  καλυμμένη  από  ιοντική 

επίστρωση, τα δε υλικά κατασκευής να είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με ISO 
10993.

 Η προσφορά να συνοδεύεται από μελέτες που να αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των 
υπολειπόμενων λευκών είναι κάτω του 2Χ105 .

 Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας και 
ενδείξεις και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.

 Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία.
 Να  έχουν  το  μικρότερο  δυνατό  όγκο  για  ελαχιστοποίηση  της  απώλειας  των 

αιμοπεταλίων.
 Το  σύστημα  να  περιλαμβάνει  ειδικούς  αντιμικροβιακούς  αεραγωγούς 

αποστράγγισης με σκοπό το τέλειο άδειασμα του φίλτρου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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A/
A ΕΙΔΟΣ Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ

Τελική
Τιμή με 
ΦΠΑ

TΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΤΗΡΙΟ

Y
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Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ,  με  ποινή  απόρριψης,  να 
καταθέσουν μαζί  με την προσφορά τους και δείγματα των προσφερομένων ειδών, με 
εξαίρεση δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν μπορούν να σταλούν 
ή να υποβληθούν εις διπλούν.
Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους 
του  κατασκευαστικού  οίκου,  στο  οποίο  θα  αναφέρονται  όλα  τα  τεχνικά  και  λοιπά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.
Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
36 του Κ.ΠΔ. (Π.Δ. 118/07).

                                            

                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ     ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

                                                        Α/Α

             

                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΥΠ’  ΑΡΙΘΜΟΝ ....  ΓΙΑ………….. 
ΕΥΡΩ 
Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας 
: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  
αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο  υπόχρεων  μεταξύ  τους  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό...................  που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της  ………….  με  αντικείμενο   Την 
προμήθεια  του  είδους  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ»  συνολικής  αξίας 
σύμφωνα με τη με αριθμό          15743/21-07-2016       Διακήρυξή σας. 
Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας –Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου
σελ. 22
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